
 ]مقال من اإلرشيف[
 

 «!هل ِمن ُمعَتِبر؟»
 

 بيرـمُ ـالربيع العربي ال
 حقيقة الضياع والدمار والفتن

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
َماِر َوالِفَتنِ   الرَّبِيُع الَعَرِبيُّ الـُمِبيُر َحِقيَقُة الضََّياِع َوالدَّ

 
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

 
( إدارْة إثاابرة الضو ااى والضاا  واليســارأمااب د؛اادد ت ااد َْا ْْثاامن ثحااب  ماان أ اا ا  الس بساا   

ــــم التتتيَّــــة و  ــــا م ا وت ــــا   ــــل وبــــدمير البُـَ  ــــن وت ( واملواجهاااا  دبلسااااال  وال؛ اااا   ااااد ِم
(د ألهناا  وجاادوا  اابل به  ا د؛اات اإلمبعاابا ا سااالم   الاا  اإلســيمية وريرهــا كومابم   

 -ر ي اهلل ع ه -وصحبدبه  -صلى اهلل عل ه وسل -حتمل م هجبً خمبِلضبً مل هج رسول اهلل 
وْماان ساابر علااى ماا   به  ماان ال؛لماابع ال اسااال امل؛بصاا  ن ا ال؛لاا  والاادعوة إ  اهلل َ؛ااب  



اااااابم ا ملساااااالمل دبمل اااااابت اا والحااااااوراا وا  اااااا ادبا خبص ااااااً  ا مسااااااىل  اااااااا و  علااااااى  ك 
َْ أروا    واالعبصبمبا ومصبْدم  الش؛و  هب  إ  غب ذلك من أنواع الض  والش ور ممب أزنْتا
ثحٍب من املسالمل واألد  ابع وْدم اْ  ااادمبا االجبمبع ا  وْعا اْل احل ابة وأتنْساْد األمان وزعا ْْع 

    ؛ب  دومه  دى د  أد بهه !!االسب  ار وتْبْح البب  ألعداع املسلمل
َن أن  ا ساااالم د ااان عااادٍل ون ااابٍم وم ااا اٍند   ااا  أْمْ ناااب ال ساااول  صااالى اهلل عل اااه -واحلااا

وإن دبلصااع علااى احلكاابم وولمهاا  واساابريحبرت  دااباب والحاا وة وعاادم اااا و  علاا ه    -وساال 
( مبماام عل ااه ظــاهرا  بً  ( مااب أماابموا ت  ااب الصااالة وصاالوا إال أن ناا   ثضاا اً دوا ااَظَلمــ ا ورــاروا

احُلج   الش ع   ال؛لم   وث ب د؛د ذلك مبدر ن على َغ به دال تسبٍد وشا   أثاع و ا ٍر أع ْا  
اا  عل ااه  إ  ال؛لماابع  -د؛ااد اهلل َ؛ااب -ماان  اا ره، وامل ِجااي ا حتد ااد تاا ا َو ااد  ه ومااب  َ 

 واحلكم .ال اسال السبه  ن على امل هج السلضي وأتل احلل والْ؛ ند وال؛ ل 
ومد ْشِهْد و شهد احلبل دصدق امل بلد تانن  ثال  ابثٍ  ت  َغ ابه دابلحوراا وامل ابت اا 

أعنْ بْااه ثاال  -د؛ ااداً عمااب َ اا  ر آنضاابً ماان املاا هج الشاا عي ال بااو -وأساابل   الضاا  والضو ااى 
تساابٍد وتااالٍل للحاا س وال ساال و  ماابٍن ماان ن؛ماا  األماان دكاال أنواعااهد احل ااب  واالجبماابعي 

 إخلد تهل ِمن ُم؛ْببِا ؟!!…. االمبصبد و 
ــَة َ ْو ُيِ ــيبَـُةْم ﴿: تساابحبن ْماان ماابل  َ ــرِِص َ ْن ُبِ ــيبَـُةْم ِفتـْ ــْن َ ْم ــاِلُف َن َ  َِ ــَرِر الَّــِريَن ُي ْلَيْت فـَ

  .﴾َ َراَب َ ِليمَ 
 

 كَتَبهُ 
 نزار بن هاشم العبَّاس
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